
ZŠ a MŠ  Kostomlaty pod Milešovkou

Datum: 03.09.2019

Obor:

Předměty Obsah (tématické bloky) Výukové metody a nástroje Odkazy Výstupy
Výchova k 

občanství
Rozpočet rodiny. Příjmy a výdaje skupinová práce, výklad, úvaha

sestaví rozpočet a v příkladu rozliší přebytkový, vyrovnaný a schodkový

Výchova ke 

zdraví
žáci nakupují potraviny pro sestavení 

receptu . Skládají jídelníček. Bio potraviny, 

normální, bezlepkové, řeší rozdíly v cenách 

potravin

diskuze, vyvození závěru .Práce ve skupinách , 

dvojicích.Projekty

odhadnea zkontroluje cenu .Při nákupu srovnává  zboží podle ceny  

Zeměpis Měny států, kurzy vůči CZK výklad, práce s internetem

Informatika Excel-tabulkový kalkulátor - tvorba sumy 

.Sestavování jednoduchého rozpočtu 

Počítač -Excel

Umí použít tabulkový kalkulátor . Sestaví tabulu .

Dějepis Žáci se seznamují s hostorií měny . Směnný 

obchod. Žáci porovnávají a hodnotí význam 

platidel 

výklad, diskuse

Německý jazyk Žáci se seznamují s používanou . Nakupují hraní scének, práce ve skupině  a ve dvojicích. Hra 

na obchod . 

Občanská 

výchova
fungování trhu- tvorba ceny , nabídka , 

poptávka

Výklad, skupinová práce, práce s informacemi

úč. OV , internet vysvětlí vztah mezi nabídkou a poptávkou. Ví jak se tvoří cena 

výrobku
Matematika řešení slovních úloh , procenta , 

jednoduché úročení

samostaná práce s textem - porozumět slovní úloze. 

úmí vypočítat úrok, splátku - jistina - úrok

Jak rozvíjíme finanční gramotnost u nás ve škole 
Pozn. Počet řádků v jednotlivých ročnících si můžete upravit podle 

potřeby.

Do sloupce Výukové nástroje prosíme nástroje vyjmenovat a krátce 

popsat i způsob použití těchto nástrojů. Do sloupce Odkazy můžete 

poznamenat konkrétní odkazy na webové portály, ze kterých budete 

čerpat.

Název školy:

Typ školy:
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Aktivity nad rámec klasické výuky (předmětů):
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Jak rozvíjíme finanční gramotnost u nás ve škole 
Pozn. Počet řádků v jednotlivých ročnících si můžete upravit podle 

potřeby.

Do sloupce Výukové nástroje prosíme nástroje vyjmenovat a krátce 

popsat i způsob použití těchto nástrojů. Do sloupce Odkazy můžete 

poznamenat konkrétní odkazy na webové portály, ze kterých budete 

čerpat.

Název školy:

Typ školy:

Předměty Obsah (tématické bloky) Výukové metody a nástroje Odkazy Výstupy
Matematika Procento, promile, procentová část, počet 

procent

početní příklady s procenty , slovní úlohy na téma 

peníze uč. Ma , pracovní listy 

Zeměpis Státy Evropy a světa - druhy měn  a kurzu 

vůči koruně  - oslabení koruny , zesílení . 

Poměr EUR/CZK , USD /CZK. Státy Ameriky 

Práce s internetem , pohyb kurzů měn , vyhledávání 

informací .Diskuze

ví co to je kurz měny . Umí si porovnat vůči koruně
Dějepis Historie peněz  a historie bankovnictví Výklad, použití obrazového materiálu zná historii měny, základy a historii bankovnicví v ČR
Český jazyk Čtení smlouvy , orientace v reklamě skupinová práce, úvaha
ICT hledání informací, práce s tabulkami skupinová práce orientuje se na internetu, vyhledá si informace, ví kam se 

podívat. Pracuje s tabulkou pro vytvoření rodinného 

rozpočtu a zanesení příjmů a výdajů
Anglický jazyk cestování . Návštěva Londýna, sestavení  

ceny zájezdu

skupinová práce, diskuse na dané téma

internet
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Jak rozvíjíme finanční gramotnost u nás ve škole 
Pozn. Počet řádků v jednotlivých ročnících si můžete upravit podle 

potřeby.

Do sloupce Výukové nástroje prosíme nástroje vyjmenovat a krátce 

popsat i způsob použití těchto nástrojů. Do sloupce Odkazy můžete 

poznamenat konkrétní odkazy na webové portály, ze kterých budete 

čerpat.

Název školy:

Typ školy:

Předměty Obsah (tématické bloky) Výukové metody a nástroje Odkazy Výstupy
Matematika Procenta : výpočet mzdy. Principy tržního 

hospodářství

praktické příklady.Grafy poptávky a nabídky 

vysvětlí jednoduché grafy
Výchova k 

občanství
Finanční služby .Pojištění - historie, 

současnost, principy. Bú, Platební karty, 

kreditní karty 

Skupinová práce - charakteristika finančních 

produktů. Hraní rolí

Zná jednotlivé fin. Prudukty a jejich využití 
Český jazyk -

Literární 

výchova

Případové studie.Žáci odpovídají jaké chyby 

daný člověk udělal, jak by mohl příběh 

dopadnout, jak by se v dané situaci 

zachovali oni.

Případové studie, články - rozvojení jak finanční tak 

čtenářské gramotnosti

Orientuje se v textu, najde řešení 
Anglický jazyk Život v Londýně, ceny potravin, bydlení, 

školné aj

výklad, diskuse, úvaha

Výtvarná 

výchova 
Žáci odhadují ceny výtvarných děl. Diskutují proč malíř v době kdy tvořil živořil a dnes 

má obraz několikanásobnou cenu
Chemie Drahé kovy - jejich hodnota a využití diskuse na dané téma Zná druhy drahých kovů . Zlato 

možnost pasivního příjmu?

Zlato , měna? Příjem 
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Jak rozvíjíme finanční gramotnost u nás ve škole 
Pozn. Počet řádků v jednotlivých ročnících si můžete upravit podle 

potřeby.

Do sloupce Výukové nástroje prosíme nástroje vyjmenovat a krátce 

popsat i způsob použití těchto nástrojů. Do sloupce Odkazy můžete 

poznamenat konkrétní odkazy na webové portály, ze kterých budete 

čerpat.

Název školy:

Typ školy:

Předměty Obsah (tématické bloky) Výukové metody a nástroje Odkazy Výstupy
Matematika spoření a úročení vkladů. Typy úvěrů a 

úroky . Výpočet, RPSN , z čeho se skládá

Početní příklady jednoduché a složené úrokování. 

Popíše princip složeného úročení , charakterizuje úrok, ví coje RPSN 

Inflace, tvorba ceny, fungování trhu

Výchova k 

občanství
vlastnictví - soukromé , veřejné, osobní , 

společné .Hmotný a nehmotný majetek . 

Banka jako správce peněz , úspory, půjčky. 

Pojištění , druhy 

praktické příklady. Skupinové práce, výklad

Orientuje se v základních formách vlastnictví

Zná druhy pojištění, ví k čemu slouží
Anglický 

jazyyk
Cestování, dovolená. Žáci si sestavují 

vyýlet, dovolenou 

Žáci vyhledávají podle určitého místa v zahraničí 

vhodné lety na stránkách  letiště Franfurkt , levné 

hotely , způsob placení , počítají cenu takové 

dovolené. internetové odkazy, levné letenky
Dějepis Historie bankovnictví, jejich služby v 

minulosti a dnes . Jaké bude bankovnictví v 

budoucnosti - bezhotovostní forma peněz 

Výklad, hraní rolí

Škola pořádá dvakrát do roka Jarmark, Vánoční a Velikonoční. Na Jarmark si žáci vyrábí předměty, které prodávají a za utržené peníze jedou na výlet, exkurzi .

Další zajímavé aktivity a výukové nástroje používané ve škole:

Škola se účastní on line soutěže "Rozpočti si to". Se žáky 8. třídy se probojovala do finále, které se konalo 18.6.2019.  Ve finále pak obsadila 3.místo. Ve školním 

roce 2017/2018 dokonce tuto celostátní soutěž vyhrála. 

Aktivity nad rámec klasické výuky (předmětů):
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